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DUMMIES
De siste 18 månedene har Norges Tennisforbund registrert alle resultater fra norske
turneringer inn til UTR, inkludert alle kamper som er spilt i lagtennis, og et stort stykke arbeid
er lagt ned i sammenligning mellom UTR og norsk ranking. NTF føler seg sikre på at UTR gir et
godt bilde på spillestyrken til våre ulike spillere og allerede i dag kan norske spillere gå inn å se
sin egen rating.
Alle spillere som deltar i turneringer og lagkamper i Norge kan opprette en brukerkonto på
myutr.com.
Det er helt gratis og ved registrering får du vite din Universal Tennis Rating til enhver tid.
Logg deg på myutr.com for første gang og velg knappen «JOIN»

Her kan du bekrefte at det er riktig profil systemet har funnet på deg. Systemet vil typisk vise
til en av dine siste kamper. Dersom dette stemmer, må du bekrefte at dette er deg:

Dersom du finner at det er dupletter av din spillerprofil, må du slå sammen spillerprofilene.
En såkalt «Player Merge». Da blir din konto også «Reliable», dvs pålitelig og kan brukes som
seeding i turneringer.

Når du har opprettet kontoen din vil profilen din være synlig og du vil se din spillerstyrke, din
UTR. Her får du oppgitt din «rating» med desimaler. Søker du på andre spillere, får du kun
hele tall (uten desimaler).

For å kunne se fullstendig «rating» på andre spillere, må du kjøpe abonnement for $
99 i året. Merk at NTF legger ut «rating» av de 20 øverst på listene i hver klasse månedlig på
tennis.no.

Ved siden av din UTR, skal det være en «hake» som bekrefter at dine resultat er fra verifiserte
arrangement.

Når din profil er opprettet vil du kunne få full oversikt over dine siste kamper. Merk at NTF
registrerer kampresultater første uken i hver måned. Det betyr at det kan gå noen uker før
din profil er oppdatert med dine aller siste kamper.
Husk at kun de 30 siste kampene er gjeldende, dvs de kampene som er merket med en
tennisball:

Spiller du både double og single, har du to stk UTR-målinger, både som singlespiller og som
doublespiller. Velg piltast for å bytte mellom single- og doubleresultater i din profil.

Lykke til med din Universal Tennis Rating!
Mvh,
Norges Tennisforbund

